Terms and Conditions
.Valid for Economy Class and Business Class bookings
made only at emirates.com for Emirates services
only.
.When booking from emirate.com homepage you
must enter the following promotional code to avail
the discount – KWABK17
.Discount is up to 12% and not a flat rate of 12%.
.Business Class: Up to 12% discount.
.Economy Class: Up to 11% discount.

سار على جميع حجوزات الدرجة السياحية ودرجة
ٍ العرض.
emirates.com رجال األعمال التي تتم عبرالموقع
.لرحالت طيران اإلمارات فقط
عند الحجز من صفحة طيران االمارات عليك بادخال الرمز.
. الستفادة من العرضKWABK17 التالي
. على جميع الرحالت%12  وليس%12 الخصم يصل لغاية.
%12  خصم لغاية:درجة رجال األعمال.
%11  خصم لغاية:الدرجة السياحية.

.Eligibility: Al Ahli Bank of Kuwait Credit, Prepaid &
Debit cardholders.
.No service fee when booking online for this
campaign.
.Bookings: 01 July till 30 September 2019
.Travel: 01 July till 30 November 2019.
.Conditions applies for each fare/ticket purchased.
.Check “Fare Conditions” from an online quote to
view all applicable fare conditions, penalties and
date change fees.
.Fare will be calculated on the existing market fare at
the time of booking.
.All fares are subject to availability of the required
sub-booking class at the time of booking and airfare
may change without notice unless airfare is ticketed.
.Tickets prices may get affected with other local
Emirates offers
.All information is correct at the time of publishing.
Details are subject to change and further terms and
conditions may apply.
.Tickets can only be purchased through the Emirates
online system.
.Jeddah & Madinah destinations are not included in
the offer.
.For more details please contact Emirates Kuwait
Office:
Phone: +965 2205 5155
Saturday - Wednesday: 09:00-17:00 hours /
Thursday: 09:00-16:30 hours

 حاملي بطاقة البنك األهلي الكويتي:المستفيدون من العرض.
. الدفع المسبق والسحب اآللي،االئتمانية
ال توجد رسوم خدمة عند الحجز عبر اإلنترنت بموجب هذا.
.العرض
.2019  سبتمبر30  حتى2019  يوليو01  من:للحجز.
.2019  نوفمبر30  حتى2019  يوليو01  من:للسفر.
 أو فيما يتعلق/ ال يمكن االستفادة من هذا العرض بأثر رجعي.
.بالحجوزات القائمة
. تذكرة يتم شراؤها/تطبق الشروط لكل سعر.
يرجى التحقق من "شروط األسعار" المتاحة على الموقع لالطالع.
 والغرامات ورسوم تغيير،على جميع شروط الرسوم المطبقة
.مواعيد السفر
ً
.يتم احتساب سعر التذكرة وفقا لسعر السوق في وقت الحجز.
تخضع جميع األسعار لتوفر الحجز على الدرجة المطلوبة ويمكن.
تعديل السعر من دون سابق إشعار ما لم يكن قد تم إصدار
.التذكرة
اسعار تذاكر العرض قد تتأثر بعروض محلية أخرى من طيران.
.اإلمارات
 تخضع التفاصيل.جميع المعلومات صحيحة عند نشرهذا اإلعالن.
.للتعديل وقد تطبق شروط وأحكام إضافية
يمكن شراء التذاكر فقط من خالل نظام طيران اإلمارات عبر.
.اإلنترنت
.الرحالت الى جدة والمدينة المنورة مستثناة من هذا العرض.
للمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع مكتب طيران االمارات.
: في الكويت
: +965 2205 5155 هاقف
 مسا ًء17:00 –  صباحا09:00 :من السبت الى االربعاء
 مسا ًء16:30 –  صباحا09:00 الخميس

